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OBS. På grund av Folkhälsomyndighetens skärpta riktlinjer för Uppsala län genomförs kommande högre
seminarier via Zoom. Under rådande situation ber vi alla UPP-NOS-prenumeranter att hålla sig
uppdaterade via webb och kalendarium om kommande arrangemang.
Med vänlig hälsning, Redaktören och Institutionen för nordiska språk.

PRENUMERERA
Vill du få e-post när ett nytt
UPP-NOS publiceras?
Kontakta redaktören så läggs du
till i utskickslistan.

HÖGRE SEMINARIER
4 NOVEMBER. Adrian Sangfelt: Talspråk, skriftspråk och mental grammatik. En studie av preverbala
flerordsadverbial i modern svenska. Plats: Zoom. kl. 14.15-16.00.

KALENDARIUM

11 NOVEMBER. Per Klang: Inkongruent tempus i svenska: om tempusformer med avvikande
tidsreferens. Plats: Zoom. kl. 14.15-16.00.

Få ytterligare information om
våra seminarier, föreläsningar
och evenemang.

18 NOVEMBER. Johan Hedberg. Plats: 16-0043. kl. 14.15-16.00.
25 NOVEMBER. Natalia Ganuza & Maria Rydell. Plats: 7-0043. kl. 14.15-16.00.
2 DECEMBER. Rickard Jonsson. Plats: 16-0043. kl. 14.15-16.00.
9 DECEMBER. Constanze Ackermann-Boström: ”Jag tycker det är fruktansvärt att min syster heter
Olga” – Namn och identitet bland unga rysslandstyskar. Plats: 16-0043. kl. 14.15-16.00.
16 DECEMBER. Jack Fägrell. Plats: 7-0043. kl. 14.15-16.00.

Till kalendariet
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KOLLOKVIER, FÖRELÄSNINGAR OCH ÖVRIGA SEMINARIER
9 november. Samtalslabb. Helen Melander: Datasession. Plats: Tupprummet 14:340
(Blåsenhus), endast deltagande på plats, kl. 11.15-12.00. Läs mer här.
10 november. TID-kollokviet. Gustav Bockgård: Datasession om material från intervjuer
med hemlösa kvinnor. Plats: Widmark-rummet 16-2040 (Engelska parken). Observera att det
endast kommer att vara möjligt att delta i kollokviet på plats eftersom etiskt känsligt material
presenteras, kl. 13.15-15.00. Läs mer här.
16 november. Samtalslabb. Ann-Carita Evaldsson: Datasession. Plats: 2-K1028 (Engelska
parken), endast deltagande på plats, kl. 11.15-12.00. Läs mer här.
23 november. Samtalslabb. Fabiola Stein: Datasession. Plats: Tupprummet 14:340
(Blåsenhus), endast deltagande på plats, kl. 11.15-12.00. Läs mer här.
3 december. Lansering av forskningsplattformen Runor. Plats: Geijerssalen 6-1023 (Engelska
parken) & Zoom, kl. 15.15-17.00. Läs mer här.

BESÖK OSS HÄR:
Hemsida: nordiska.uu.se

SVENSKAN I SAMHÄLLET – EN PODD OM
SPRÅKVÅRD!
Poddpremiär! Isof har släppt det första avsnittet av den nya podden
Svenskan i samhället, en podd där Isofs språkvårdare i svenska vid Språkrådet
samtalar med inbjudna gäster. Samtalen handlar om språkvård ur ett större
perspektiv och tar upp ämnen som språkets roll i samhället, språk som resurs
för kommunikation och handling, språk och makt, känslor och attityder. Och
den som vill veta mer om grammatik och skrivregler kommer inte heller att gå
lottlös. Läs mer om podden och lyssna på det första avsnittet om
språkattityder här.

LEDIGA JOBB
Professor i svenska språket. Uppsala universitet. Sista ansökningsdag
30/11-2020. Ansök här.
Universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning. Högskolan
Dalarna. Sista ansökningsdag 23/11-2020. Ansök här.

Facebook: nordiskauppsala
Instagram: pluggasvenska.nu
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KONFERENSER OCH WORKSHOPAR
4-5 november. NSFL 16, sextonde nordiska konferensen om systemisk-funktionell lingvistik
och socialsemiotik vid Uppsala universitet. Temat är SFL i bekanta och nya landskap.
Konferensen genomförs via Zoom. Sista dag för anmälan till konferensen med föredrag är 1
september. Sista dag för anmälan utan föredrag är 1 oktober. Läs mer här.
18-19 november. SMDI14, fjortonde nationella konferensen i Svenska med didaktisk
inriktning, Malmö universitet. Temat är Didaktiska perspektiv på språk och litteratur i en
globaliserad värld. En särskild workshop för doktorander anordnas den 17 november.
Konferensen genomförs digitalt. Sista dag för anmälan är 28 september. Läs mer här.
19-20 november. Klarspråk 2020, nordisk klarspråkskonferens. Deltagande sker antingen på
plats i Stockholm eller digitalt. Läs mer här.
26-27 november. Ecocriticism and old norse studies. Fourth Workshop of the Ecocritical
Network for Scandinavian Studies (ENSCAN). Universitetet i Agder, Kristiansand, Norge. The
fourth workshop of the Ecocritical Network for Scandinavian Studies will ask how approaches
from ecocriticism and related fields can be utilized in Old Norse studies. Läs mer här.
4 december. LCT Nordic (4b) – digital workshop. Nätverket LCT Nordics fjärde workshop
var planerad att hållas i Köpenhamn våren 2020, men fick ställas in p.g.a. pandemin. I stället
genomförs fredagen den 4 december en endags workshop i digital form, avsedd att ge
forskare intresserade av LCT (Legitimation Code Theory) chans att lägga fram material,
pågående arbete och resultat för diskussion. Workshoppen inleds med en plenarföreläsning
av PhD Erika Matruglio, University of Woolongong, under titeln ”I’ve got the power: how
LCT will change your life”. Sista dag för anmälan med presentation av pågående projekt är 15
november. Sista dag för anmälan med deltagande i hela eller delar av workshoppen är 3
december. Läs mer här.
14-16 april 2021. Svenskans beskrivning 38 i Örebro. Temat är Språk, plats och rum med
ambitionen att på olika sätt belysa, problematisera och diskutera svenska språket i relation till
rumslighet och geografiska platser, men också platsbundet språk och språklig mediering av
plats och rum. Läs mer här. Anmäl dig senast 15 mars 2021.
14-16 juni 2021. The 12th International Conference of Nordic and General Linguistics
(NGL 12), Universitetet i Oslo. The NGL conference series (previously also known as
ICNGL) provides an open forum for linguistic research in order to facilitate the exchange of
ideas on Nordic (including Germanic, Finnic, Saamic and Greenlandic) and other languages,
including multilingualism. Its main goals are to create and strengthen connections between
researchers working on different languages, with different methodological and theoretical
approaches. Läs mer här.
24-26 november 2021. NORDISCO, the 6th Nordic Interdisciplinary Conference on
Discourse and Interaction. (Observera att konferensen senarelagts på grund av rådande
pandemi från 18-20 november 2020 till 24-26 november 2021). Läs mer här.
Hösten 2021. Svenska språkets historia 16 (SSH16) vid Lunds universitet. (Observera att
konferensen senarelagts på grund av rådande pandemi från 26-27 november 2020 till hösten
2021. Exakt datum för konferensen meddelas i januari 2021). Läs mer här.
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